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Factors determinants de salut



 

FACTORS PROTECTORS

Qualitat de vida, benestar, independència funcional
Morbilitat, mortalitat, incapacitat

FACTORS DE RISC



 

FACTORS PROTECTORS

CONDICIONS I AMBIENTS
SALUDABLES FACTORS PSICOSOCIALS

BONA ATENCIÓ MÈDICA ESTILS DE VIDA
SALUDABLES



 

CONDICIONS I AMBIENTS
NO SALUDABLES FACTORS PSICOSOCIALS

MALA ATENCIÓ MÈDICA ESTILS DE VIDA
NO SALUDABLES

FACTORS DE RISC



 

• “Ajuntar els esforços d’empresaris, treballadors 
i societat per a millorar la salut i el benestar 
dels treballadors”

• Trobar-nos bé, per a treballar millor.
• Treballadors sans en empreses saludables.
• Tenir un bon potencial per ser més productius.

Promoció de la salut en el treball



 



 

• Els nostres hàbits de vida com l’alimentació, l’activitat 
física, el tabac i l’estrès, exerceixen una forta 
influència sobre la salut. 

• A Europa, el sobrepès, l’obesitat, la hipertensió i la 
diabetis són els principals riscos per a la salut, 
propiciats principalment pels hàbits poc saludables. 

• A la UE l’obesitat causa aproximadament el 7% de la 
despesa en absentisme i als EE.UU. s’acosta al 25%.

PST: hàbits saludables



 

• Treballadors de 
més de 45 anys...

• Futur de les 
empreses 
europees...

• Seguretat Social...

PST: envelliment



 

PST: estrès

• Les malalties mentals en el treball tenen un 
cost aproximat a la UE de 136 milions d’€/any.

• En el 2020 els trastorns d’angoixa i depressió 
seran la segona i la tercera causa de malaltia.

• L’any 2009, més d’una quarta part dels 
treballadors europeus, ja patia algun tipus de 
trastorn mental.



 

• Sedentarisme del 50%
• Diabetis del 27%
• Obesitat del 28%
• Hipertensió del 35%
• Un 4% no saben que són diabètics.
• Un 8% són prediabètics.

PST: futur a Espanya

Font: Estudi Di@bet.es



 

• Malalties cròniques: Segons la OMS, abans 
vèiem aquestes malalties en gent gran i cada 
vegada s'avancen més (per sota dels 70 anys):
– malalties cardiovasculars 23%
– trastorns mentals 20%
– càncer 11%

PST: futur a Espanya



 

• Com ho aconseguim?
– millora de l'organització del treball i el seu entorn
– promoure la participació dels treballadors en 

activitats saludables
– promoure hàbits 
saludables
– fomentar el 
desenvolupament 
personal

PST: costos



 

• MESURES ORGANITZATIVES:
– flexibilitat d'horaris i llocs de treball
– que els treballadors participin en la millora de l'organització del treball i el seu 

entorn
– oferir formació contínua

• MESURES DE L'ENTORN:
– facilitar sales per a reunions socials
– prohibir fumar a tot el recinte (intern i extern)

• MESURES INDIVIDUALS:
– oferir i/o finançar activitats esportives
– fomentar alimentació sana
– oferir tractaments per a deixar de fumar
– orientació psicosocial externa i anònima, formació per a combatre l'estrès

PST: costos



 

• Per què invertir en PST?
– descens de l'absentisme
– més motivació
– millora de la productivitat
– més facilitat per atraure professionals
– menor rotació de personal i menys contractacions
– imatge positiva d'empresa concienciada

PST: costos



 



 

A on anem a parar?



 



 Font: PIMEC

Absentisme (2010)

• La taxa d’absentisme a Catalunya és del 3.48%.

• Durada mitjana de 12.4 dies per procés.

• El 64% dels episodis tenen una durada < 5 dies.



 



 

• Cada euro invertit en PST ens estalvia a llarg 
termini de 2,50 - 4,80€ en costos d'absentisme 
i de 2,30 - 5,90€ en costos sanitaris (menys 
tractaments, menys ingressos hospitalaris, 
estades més curtes i menys prestacions per 
incapacitats). (BKK i la HVBG).

PST: resultats



 

Diferencial cost ABSENTISME 2006-09 = - 2.097.653,96 € 
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PST: resultats
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